
 

Strona 1 z 3 

 

 

   Warszawa, dnia 23 marca 2017 r. 

 

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż 

zasłon, rolet i folii przeciwsłonecznych i wyciemniających” Pn. „Modernizacja, 

Konserwacja oraz Digitalizacja Obiektów Zabytkowych Siedziby Głównej 

Muzeum Warszawy Przy Rynku Starego Miasta W Warszawie”, 

Realizowanego w Ramach Programu „Konserwacja i Rewitalizacja 

Dziedzictwa Kulturowego”. Numer Sprawy MW/ZP/6/PN/2017.  

 

 

Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert:  
 

Nowy termin składania ofert: 29.03.2017 r. godz. 11.00 

Nowy termin otwarcia ofert:   29.03.2017 r. godz. 11.30 

 

UWAGA !!!  

Zamawiający na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp wzywa wszystkich Wykonawców, 

składających ofertę o załączenie do oferty wszystkich wymaganych w SIWZ 

dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz 

dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania.  

 

Uzasadnienie:  
W związku z krótkim terminem realizacji przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym 

terminem na składanie ofert, powyższe wezwanie jest niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

II Odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający – Muzeum Warszawy odpowiada na pytania 

Wykonawców. 

 

Pytanie 1 :  

Proszę o kontakt do osoby zajmującej się wizją lokalną na obiekcie. 

Odpowiedź: 

Osobą tą jest Pani Anna Okińczyc – tel. (22) 596 67 18. 

 

Pytanie 2 :  

Czy istnieje możliwość otrzymania zdjęć obiektu? 

Odpowiedź: 

Jest zbyt dużo zdjęć. Najlepiej ocenić uwarunkowania realizacji na miejscu. 
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Pytanie 3 :  

Czy jest sprecyzowany nieprzekraczalny dokładny termin realizacji montażu? 

Odpowiedź: 

Tak. Termin realizacji umowy 14 kwietnia 2017. Nieprzekraczalny termin ewentualnych 

poprawek i odbioru ostatecznego 20 kwietnia 2017 r. 

 

Pytanie 4 :  

Proszę o sprecyzowanie jakie dokładnie powinny mieć parametry folie zaciemniające gdyż 

podane dane się wykluczają? 

Odpowiedź: 

W prowadzono poprawkę w zał. 1 do SIWZ  cz. 3, pkt 1 b, lit ii, 1. : „Transmisja światła 

widzialnego 14%.”. W załączeniu plik OPZ dot. Folii okiennych z naniesioną poprawką. 

 

Pytanie 5 :  

Od której strony Państwo przewidujecie montaż folii. Z tego co widać po parametrach są to 

folie wewnętrzne, czy jest możliwość otrzymania informacji które z okien są z bezpośrednim 

dostępem a do których wymagany jest podnośnik? 

Odpowiedź: 

Wszystkie okna są skrzynkowe. Miejsce montażu folii wyciemniających: skrzydła 

wewnętrzne, od wewnątrz skrzynki. Nie przewiduje się potrzeby korzystania z podnośnika. 

 

Pytanie 6 :  

Jakie są możliwości dojechania bezpośrednio pod fasadę budynku podnośnikiem koszowym? 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się potrzeby korzystania z podnośnika. 

 

Pytanie 7 :  

Czy montaż folii specjalnej na ostatnim piętrze budynku ma odbyć się po zewnętrznej, czy 

wewnętrznej stronie szyby (chodzi o szybę pierwszą, pojedynczą od podwórka)? 

Odpowiedź: 

Montaż folii specjalnej po wewnętrznej stronie szyby w skrzydle zewnętrznym, czyli 

wewnątrz skrzynki okiennej (pomieszczenie 30/6/01).  

 

Pytanie 8:  

Po wizji lokalnej stwierdzam, co popieram swoim wieloletnim doświadczeniem, że zamiast 

folii bezpiecznej klasa 01 powinna być zamontowana folia antywłamaniowa klasa P2A. 

Proszę o ustosunkowanie się. 

Odpowiedź: 

Zamawiający precyzuje określenie: folia bezpieczna oznacza folię klasy P2A.  

 

III Odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ, zmodyfikowany załącznik stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

 

 

Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje zamieszczone na stronie internetowej przez 

Zamawiającego stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdującego się 
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w Zaproszeniu. Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia przedmiotowych odpowiedzi 

i modyfikacji w składanej ofercie. 
 

 

           


